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U ELREY. Faço faber aos que efte Alvará

com torça de Ley virem
,
que, tendo confideraçaó

ás repetidas fupplieas , com que os Povos das

Minas geraes rne tem reprefentado que em fe

cobrar por Capitação o Direito Senhoreai dos
Quintos recebem moleftia , e vexação , contra-

rias as pias intençoens , com que EIRey meu
Senhor, e Pai, que fanta Gloria haja , houve por
bem permitíir aquelle merhodo de cobrança,
em razaõ de lhe haver fido ptopofto como o mais

fuave : E defejando naó fó alleviar os referidos Povos na aífiicçaõ

,

que me reprefentáraó , removendo delles tudo o que pode caufar-lhes

oppreíTaÔ , mas também ioccorrellos ao mefmo tempo de forte, que
experimentem os efftitos da minha Real Benignidade ; do Paternal

amor , com que olho para o bem commum dos meus fiéis Valíailos;

e do defejo
,
que tenho , de fazer mercê aos que concorrem cem osfeus

íiucluofos trabalhos para a utilidade publica do meu Reino , fendo
entre os beneméritos delle dignos de huma diftinc~ra attençaó os que fe

empregaô em cultivar, e fertilizar as referidas Minas: Fui fervido de-

putar algumas pelfoas do meu Confelho
,
para que , vendo , examinan-

do, e combinando attenta , e favoravelmente todos os doze methodos
de arrecadação do referido direito que para ella foraõ eítabelecidos

desde o Alvará do mez de Agofto de 1618 atégora , rne propuzeflem
entre todos os ditos methodos aquelle que fe achaíTe que era mais
benigno , e mais diftante, de tudo o que pode fer , ou parecer extorçaõ,
ainda preferindo a tranquillidade , e o commodo dos ditos Povos ao
maior interefle do meu Real Erário. E porque entre todos os fobre-

ditos methodos fe achou que o mais conforme ás circumítancias do
tempo prefente, e ás minhas Reaes Intençoens, foi o que os Procu-
radores dos ditos Povos das Minas propuzeraó , e oíferecêraô era 24
de Março de 1734 ao Conde das Galvêas André de Mello ; e quey
fendo por elle aceito , foi praticado desde entaõ até o tempo , em
que a Capitação teve o feu principio : Hei por bem annullar , caf-
far , e abolir a dita Capitação

,
para que ceife inteira , e abfolutamen-

te desde que efta Ley for publicada nas Cabeças das Comarcas das
Minas, onde fera feita a fua publicação logo que a ellas chegar, fem
demora

: alguma : E fou fervido: excitar , e reílabelecer o dito methodo
propofto pelos referidos Povos em 24 de Março de 17341-emtegran--
do-o ao mefmo eftado, em que fe achava quando foi íuípendido pe-
la Capitação , confirmando-o com a minha autoridade Regia , e efta-

beJecendo-o por efta Ley geral , modificado com tudo em beneficio

dos mefmos Povos , que oíferecêraô
,
pela maneira que fera expref-

fa nos Capítulos feguintes. v .

CAPITULO I.

Egulando a percepção do mefmo Direito Senhoreai pelo
fobrediro methodo

,
que fou fervido reintegrar, e reílituir

inteiramente ao eftado , em que fe achava , quando foi fufpendido :

Ordeno que logo que fe findar o tempo, que os moradores das Mi-
nas houverem pago anticipadamente pela Capitação ; e logo que prin-
cipiarem a laborar as Cafas de Fundição que reftabeleceo , todo o Ou-

A ro,
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3'. ro, que nellas ficar pelo Direito dos Quintos, fe accumúle em cada

hum anno , reduzindo-fe á totalidade de huma fó fomma o que fe achar

nos Cofres de todas as refpeclivas Comarcas : para aílim fe concluir,

fe há exceíTo , ou diminuição na quota das cem arrobas de Ouro
,
que

os iobrediros Povos das Minas geraes fe obrigarão a fegurar annu-

almente á minha Fazenda; tomando fobre-li o encargo de que, naó

chegando o produclo dos Quintos a completar as mefmas cem arro-

bas , as completariaó elles Povos por via de derrama ; e excedendo

os mefmos Quintos aquella importância , cederia o accrefcimo em be-

neficio do meu Real Erário.

2 Porém por fazer mercê aos mefmos Povos , alleviando-os em
parte até do mefmo

,
que por elles foi oíferecido , e pago com tan-

to contentamento feu , eftabeleço que naquelles cafos , em que no fim

do anno ao fazer da conta fe acharem accrefcimos gueexcedaô as di-

tas cem arrobas , ficaráó eíTes accrefcimos no Cofre da Intendência

,

íonde fe fizer a computação , até o fim do anno, que proximamente

fe feguir : para que , havendo nelle diminuição nos Quintos , fe fup-

pra o que nelles faltar para complemento da referida Quota , antes

pelos fobejos do anno próximo precedente, do que pela derrama fo-

bre os moradores , na concorrente quantidade , a que os fobreditos

fobejos puderem extender-fe. Havendo-os com tudo também no ou-

tro anno próximo feguinte , nefte cafo Ordeno, que, ficando no Co-
fre da Intendência eftes fegundos fobejos para o effeito aífima decla-

rado , fe remettaó ao meu Thefouro os outros fobejos
,
que houvef-

fem ficado do anno próximo precedente. E iílo mefmo fe obfervará

nos caíos íimilhantes , todas quantas vezes fucceder nos annos , que
forem decurrendo.

3 E porque tive informação de que no tempo , em que os Quin-
tos fe pagarão por via da contribuição repartida pelos moradores , hou-

ve queixas dos Povos contra os que os quotizarão, para que no cafo

de haver em alguns annos falta na fomma do Ouro , que ficar nas

Cafas da Fundição , e nos Refiduos dos annos precedentes , feja ne-

ceífario prefazerem-fe as íobreditas cem arrobas por via de de. rama :

Ordeno ,
que eftas em taes cafos fe naó façaô nunca pelas refpedli-

vas Camerasfeparadamente, mas íimporellas, concorrendojuntamen-

te a affiftencia , e a intervenção do Ouvidor , Intendente , e Fifcal de

cada Comarca. Aos quaes todos encarrego , e mando que com os olhos

em Deos, e na Juftiça ponhaô todo o cuidado, e toda a diligencia,

para que cada hum pague á proporção do que tiver : e evitando a

grande defordem de fe alleviarem os ricos com a confequencia de fe-

rem os pobres vexados : fob pena de que , tendo informação defta def-

igualdade , me darei por muito mal fervido , e mandarei proceder

contra os que para ella concorrerem por commiífaõ , ou ainda omif-

íaô , fegundo o merecer a gravidade do caio , e a culpa dos que nel-

le achar comprehendidos.

CAPITULO II.

M cada huma das Cabeças de Comarcas das Minas do Bra-

íil fe fabricará , e eftabelecerá logo á cufta da minha Fa-

zenda huma Gafa , na qual fe haja de fundir o Ouro extrahido das mef-

mas Minas.
2 Na-

E
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2 Naquellas Cafas fe reduzirá todo o Ouro bruto a barras marca- ?Jdas com as marcas dos itípefliro. Lugares, u Cafas, onde fe fizera fund.çaô, das quaes naô poderão fahir ainda aflim as'barras\ fenaó

m&u£t que s 'tImera as fuas marcas
'
fazendo conto <K?S

3 Em ordem a evitar mais efficazmente efte perigo, e o damnoque elle ameaça ao commum dos Povos, haverá também em cada hu'ma das ditas Cafas de Fundição hum livro de Regifto nò qual fi."quem lançadas todas as ditas Guias , antes de fe enfrega em JS te/
4 Eftes Regiftos fe repetirão em todos os lugares? em que os temos Contratadores das Entradas

, fendo obrigadas fodas as peffoas quepairarem por elles , a tirarem nova Guia , com que fe amefent^ms, Cafas de Moeda do Rio, Bahia, e Lisboa Em cíjafclf" Ta?vera outro livro de Regifto
, no qual fe lancem por memoria asen-tradas das referidas barras, para que todos os annos fe poflaô conferir,e fe poda examinar por efte meio, fe ha barras falfas. EcS Intendeu ésrefpeaivos como também os Vice-Reys do Brafil , e Governadoresdo R,o, e das Minas darão todas as Frotas conta nó ConfeZ Ul°ía!marino com o teor das ditas conferencias.

5 Eftabeleço
,
e mando

, que as ditas Guias , e Regidos fe facafie entreguem as partes pelos refpeaivos Intendentes , efeus Officiaes'lem falario algum
; fob pena de fufpenfaó dos léus Òffieios contm j
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Ual<JUer «»l«"»«ito, por minimoque
feja. Eefta fufpenfaó fera de leis mezes pela primeira vez ; dehuman!no pela fegunda

;
e pela terceira incorrerão os tranfgreflòres em per-petua privação dos feus Officios. p
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emrazaÓ de ferem aviadas gratuita,mente, nao fejab porfo vexadas com demoras: Ordeno

, que em cadahuma das ditas Cafas de Fundição, hajaLivros, e Bilhetes impreTosenumerados
,
os quaes fe remetteráô em cada Frota pelo Confelho Ultra!marino para ficarem ferv ndo até á Frota próxima feguinte , com a qual

fe remettera íempre regular , e fuccefllvamente a conta dos Bilhetes doanno preteruo que forem empregados , combinada com os Livros Ori-gmaes do Regifto, reftitmndo-fe entaó os outros Bilhetes
, quea°ndafeacharem brancos por falta de emprego.

7 Para mais prompta expedição feráó os ditos Regiftos , e Bilhetesordenados em forma que nelles naô haja que acerefeentar de íetmde maômais
,
do que as importâncias das barras , os nomeadas partes , e o d.

?
a°mez

,
e anno da data com os fignaes dos refpeaivos ofeciaes , peran-te os quaes fe fizer o Regifto: afaber: do Intendente , edoFifcaldecada huma das referidas Cafas. Aos quaes ordeno fob pena de fe procedercontra elles com fever.dade refpeaiva á negligencia , em que forem acha-dos, que façao dar ás partes prompta expedição pelaSa ordem do

àlifm;.
P ^ reCeberem ddlaS

° °uro em Pó ' *'" difcíepancu

8 E para que efta ordem do tempo fe pofla obfervar fem confufaõ nemduvida, ferao expreflas "os Livros da Receita das referidas Cafas as h™ras
,
em que cada huma das partes entregar nellas o Ouro bruto Epo?- >que em huma mefma hora podem concorrer differentes partes "fegradum&S^^m^ff^ Aafaemfviat,

A í CA-
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CAPITULO III.

I T% Or quanto nas Minas fe acha prefentemente hum grande nume-

r ro de Intendentes , edeOfficiaes , os quaes pelo reftabeleci-

mento das Cafas da Fundição nas Cabeças das Comarcas ficaó fendo fu-

perfluos • Ordeno ,
que daqui em diante , em quanto Eu nao mandar o

contrario , naõ haja mais Intendentes , e Gfficiaes ,
do que os íe-

gU1

2

tC

Em cada Cabeça de Comarca , ou em cada Cafa de Fundição have-

rá hum Intendente , e hum Fifcal. Eíle porém naó fera perpetuo ,
nem

Miniítrode Letras por qualidade requifita , mas fim hum homem bom dos

principaes da terra , nomeado cada três mezes pelas refpedivasCameras

por pluralidade de votos , e approvado pelos Ouvidores. Perante os quaes

preftaráó juramento eftes Fifcaes
,
para terem o decorofo exercício de

cuidarem no intereíTe publico dos feus Povos , e em que fe nao façao def-

camin hos ás Cafas de Fundição, lembrando aos Intendentes tudo o que

lhes parecer útil ao Real ferviço , eaobemcommum. Bem entendido,

oue a mefma pelToa naÔ poderá fer reeleita em hum fo anno duas vezes.

E no fim de cada trimeftre fe daráo a cada hum dos ditos Fiícaes cem mil

reis de smda de cuftofem outro Ordenado.
,

_

3 Cada Intendente , e Fifcal teráó hum Meirinho , e hum Eícrivao

para as diligencias ,
que forem necefiarias.

4 Na Bahia, e Rio da Janeiro haverá também dous Intendentes ge-

raes com os feus Meirinhos , e Efcrivaens ,
para examinarem os defca-

minhos ,
que muitas vezes fe percebem melhor nos portos do mar ,

a que

fe dirigem , do que nos mefmos lugares , donde fahem.

< Em ordçm ao meímo fim , haverá também em cada huma das para-

eens onde eftaô os Adminiftradores dos Contratos , hum fiel eleito

pelo 'intendente , e Fifcal do diítriçlo , defempatando o Ouvidor a

ekicaó em cafo de difcordia
,
para fazerem os fegundos Regiftos

,
e

expedirem as fegundas Guias na forma fobredita , fem por iffo leva-

rem algum emolumento das Partes , debaixo das penas, que hcao

eftabelecidas. Eftes Fiéis vencerão fomente os Ordenados, que lhes fo-

rem determinados pelo Regimento das Intendências ,
fem poderem alem

delle pertender coufa alguma das Partes; ás quaes devem expeur ou

pela ordem do tempo, em que fe aprefentarem , ou pela decifao das

fortes , chegando ao mefmo tempo diíferentes Paífageiros ,
como he

aífima ordenado.

CAPITULO IV.

I TÈ Orque dentro das Minas fe pode commodamente fazer o Com-

X mercio em groíTo com barras approvadas na forma affima referi-

da • e íe pode fazer grande parte do Commercio por miúdo com Ouro em

pó' reduzido aos diverfos pezos pequenos , e ás diverfas denominaçoens,

com que os mefmos pezos correm alli anualmente , fegundo os feus refpe-

aivos valores. Ordeno que daqui em diante naÔ corra dentro nas Minas

moeda alguma de Ouro , nem ainda até o valor de oitocentos reis
,
fob-

pena de ferem reputadas por falfas as taes moedas , e de ficarem fujeitas

ás penas irrogadas por Direito contra os Fabricadores de moeda falia

aquelles , em cujas mãos forem achadas taes moedas de Ouro
,
depois de

paíTado o termo precifo , e peremptório de fets mezes ,
que eílabeleço



para a extracção de todo o dinheiro de Ouro ,
que fe achar dentro nos - <-

Territórios das referidas Minas ao tempo da publicação deita Ley.

% Para a outra parte do Commercio por miúdo
,
que he inferior aoS

pezos pequenos do ouro : Ordeno que em todos os ditos Territórios pof-

la correr , e com effeito corra , moeda Provincial de prata , e de cobre,

que para efte effeito fera cunhada nas Cafas da Bahia , e do Rio de Janei-

ro , nas competentes quantidades, que os refpec~Hvos Governadores das

Minas , ouvindo os Procuradores dos Povos delias, avizarem que lheshe

neceíTaria para a maior facilidade do Commercio interior dos mefmos

Povos.

3 Para que eftas providencias íirvaó também á commodidade dos Paf-

fageiros , fem com tudo fe deixar lugar a fe fazerem fraudes : Ordeno
,

que toda a peíToa , de qualquer qualidade , e condição que feja , que hou-

ver de fahir dos Territórios das Minas para fora ,
querendo levar Ouro

em pó, feja obrigada aprefentar-fe na Gafada Fundição perante o Inten-

dente , e Fifcal , declarando-lhes a jornada , a que fe dirige, e a comiti-

va de gente , e bagagem que leva ; á vifta de cuja declaração os referidos

Miniftros taxaráô a cada hum dos ditos Viandantes a competente quanti-

dade de Ouro em pó ,
que racionãvelmente lhes parecer neceíTaria para as

difpezas da dita jornada, aonde naó puder chegar a moeda Provincial

de prata , e cobre , cuja introducçaó , e extracção ficaráó fempre li-

vres. r
f

ar i

'

4 E porque alguns dos Viandantes, que vierem de fora para entrar

nos Territórios das Minas ,
poderio naó trazer nem Ouro em pó , nem

moeda Provincial de prata , ou de cobre para fuá pafl&gem : Ordeno,

que os Fiéis das Cafas da Fundição que eftiverem nos lugares , onde

os Contratadores dos caminhos tem Regiftos , recebendo o Manifeílo

do dinheiro prohibido ,
que trouxerem os ditos Viandantes ,

lho permu-

tem logo em moeda Provincial , e em Ouro em pó ,
para que aíTim con-

tinuem os mefmos Viandantes a fua jornada fem perigo , ouincommo-

didade.

C AP.1TULO V.

Estabeleço ,
que todo o Ouro ,

qu feja em barra , ou em pó , ou o

que vulgarmente fe chama de folheta , corra daqui em diante den-

tro das Minas, e fora delias
,
pelo jufto valor que tiver , íegundo o

feu toque , fem alguma differença. Para cujo effeito hei por derogada a

Ley de n. de Fevereiro de 1719 , com todas as maisConfíituiçoens,

que a efta fe acharem contrarias.

CAPITULO VI.

1 rr\ Oda a peíToa \ de qualquer qualidade , eftado , ou condição

JL que feja, que levar para fora do diftri&o das Minas Ouro em

pó , ou em barra , que naó íeja fundida nas Cafas Reaes de Fundição , e

que neõ feja approvada por legitimas Guias , incorrerá na pena de perdi-

mcnto de todo o Ouro defencaminhado , e de outro tanto mais ; ameta-

de para o denunciante ou defcobridor do defcaminho , e a outra ametade

para o Cofre dos Quintos abaixo declarado ; a cujo monte accrefcerá , af-

fim o defcaminho achado , como as penas delie , naquellescafos , em que

naó houver denunciante, nem defcobridor, a quem fe adjudiquem as

ametades
,
que por eftaLey Hies ficaô pertencendo»

s a Porém



34 ( 6)
2 Porém por evitar toda a collufaó, ecalumnia, que pôde haver nef

tas denuncias
;
e para que em nenhum cafo padeçaõ os innocentes debaixo

do pretexto de fe accufarem os culpados : Ordeno
, que daqui em diante

fe naõ proceda contra peílba alguma denunciada
, em quanto fe naõ feguir

á denunciaçaô a real apprehenfaó do defcaminho : falvo, fe for por effei
to das devaífas geraes

,
que devem tirar os Intendentes

, profeguindo-fê
algum defcaminho

, do qual nas mefmas devaífas haja fufficiente prova
para entaô fe proceder por elle pelos termos de Direito eítabelecidos no
Kegimeiíto das Intendências.

CAPITULO VII.

NAs fobreditas penas incorrerão todas as peíToas , de qualquer qua-
lidade

,
e condição que fejaõ

, que concorrerem por obra ou para
defencaminhar Ouro em pó , ou para fe occultar á Juftiça o defcaminho
depois de haver fido feito

;
porque feraÔ em taes cafos havidos porfocios

dos delidos
,
para fe lhes impor a mefma pena do principal defencami-

nhador.
\ }p .

,

CA PIT U L O VIU.
Para obviar ainda mais os ditos contrabandos , hei por repetidas nef-
ta Ley todas as prohibiçoens

,
que atégora feeítabelecêraó contra

os que entraõ nas Minas, ou delias fahem por atalhos, ou caminhos par-
ticulares. Ordenando demais

, que toda a peífoa
, que for achada com Ou-

ro em pó ,
que exceda hum marco , feguindo algum caminho diverfoda-

quelles
,
onde fe achaó , e acharem eítabelecidos os Regiftos do contra-

to das entradas
,

feja havido por defencaminhador, econdemnadocomo
tal na fobredita forma; falvo, fe aprefentar Guia da Intendência do Lu-
gar

,
donde fahio com Ouro em pó ; pela qual confte que teve legiti-

ma caufa para fe extraviar contra o eítabelécido neíla Ley.

CAPITULO IX.
i np Odas as peíToas, por cuja induítria fe fizerem tomadias de Ou-

JL ro defencaminhado ás Cafas de Fundição na quaatidade de
duas arrobas, ou dahi paraíima, junta ou feparadamente , vindoafer
julgadas por boas as ditas tomadias , além da meação , haveráõ os pré-
mios feguintes. r

2 Se forem Corpos das Ordenanças , ficaráõ dalli em diante os feus
Officiaes, e Soldados, gozando de todos os privilégios, de quegozaó
os Omciaes , e Soldados das Tropas pagas , e regulares.

3 Se forem Juizes Ordinários, e Officiaes das Cameras , ou peíToas
particulares, fe lhes paífaráó Certidoens pelos refpe&ivos Governado-
res, para que fegundo a qualidade de íuas peíToas , e fegundo a impor-
tância do defcobrimento que fizerem , defde Jogo os mefmos Governado-
res os prefiraó no provimento dos cargos públicos , e honroíos , e de-
pois me poíTao requerer as mercês, e as honras, quecoftumo fazer aos
que procedem com zelo , e fidelidade no meu Real ferviço.

4 A mefma preferencia , e as mefmas Certidoens dardo também
os refpeftivos Governadores a todas as peíToas, que dentro noefpaço
de hum fó anno metterem em alguma Cafa de Fundição oito arrobas de
Ouro , ou dahi para íima, fem que examinem , fe o dito Ouro era pró-
prio dos que o trouxerem a fundir, ou alheio

j
porque todos os que

no
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no feu nome fizerem fundir dentro de hum fó anno as referidas oito arro-
bas, gozaráó dos íbbreditos benefícios em gratificação do feu louvável
trabalho, e da lua benemérita induftria.

S Todos os habitantes das referidas Minas
,
que fizerem o defco-

brimento de alguma nova Beta, ou Pinta fértil , e rica , além dos Privi-
légios

,
que lhes faó concedidos pelas Leys defte Reino , tiraráô Certi-

dão da Intendência , e do Governador
, que lhas paífaráo , declarando

a qualidade , e importância do tal defcobrimento
, para os intereífados me

requererem as honras , e mercês
,
que for fervido fazer-lhes conforme os

feus merecimentos.

CAPITULO X.

EPara que ao mefmo tempo , em que os bons forem convidados com
o premio a perfeverar nos feus legitimos intentos , fejaõ os máos

conftrangidos com o caftigo a naó porem por obra as fuás preverfas inten»
çoens : Ordeno que todas as peífoas , de qualquer qualidade , e condição
que fejaõ , que forem comprehendidas nos crimes de contrafazer barras
de Ouro ,

ou Bilhetes de approvaçaõ , e de Regifto delias , fendo-lhes
eit.es crimes fufficientemente provados , conforme a Direito , fiquem fu-
jeitas ás penas irrogadas pelas Leys deite Reino ; a faber : no primeiro
crime contra os que fabricaó moeda falfa ; e no fegundo contra os que
furtaô o meu fígnal; executando-íe irremiflivelmente eftas penas contra
os culpados , desde que forem por legitimo modo convencidos.

CAPITULO XI.
COnfiderando os graves inconvenientes, que refultaó de feadmit ti-

rem na America denuncias de efcravos contra feus fenhores : Sou fer-
vido fufpender por ora eíte meio. Se porém os Povos das Minas o pedi-
rem a bem da quota das cem arrobas de Ouro , que fe obrigarão a fegurar-
me cada anno

; e fe apontarem meios taes , que façaó cefiar os fobreditos
inconvenientes , terei attençaó á utilidade

, que fe achar nos meios , que
me forem propoftos

,
para ferem admittidos em termos competentes. A

meíma attençaó terei a quaesquer outros expedientes
, que os Governa-

dores ,^e Procuradores dos referidos Povos me reprefen tarem , achando
que faó úteis para fe praticar o fyftema reftabelecido por eíla Ley com
maior fegurança do Cabeção, e com maior ventagem do bem commum
dos meus fiéis VaíTallos.

Efte meu Alvará fe cumpra , e guarde inteiramente , como nelle fe
contém ; e quero que tenha força de Ley , fem embargo de feu eífeito ha-
ver de durar mais de hum anno , e da Ordenação do Livro fegundo Titu-
lo quarenta, quedifpoemqueascoufas, cujo eífeito ha de durar mais de
hum anno

, paífem por Cartas , e naó por Alvarás ; e naó obftantes quaes-
quer outras Leys a eíla contrarias , as quaes hei por derogadas , comoíe
delias fizeíTe aqui exprefía mençaó , fomente para eífeito de que efta íe
cumpra , e obferve inteiramente , como nella tenho eílabelecido , fem du-
vida

, nem contradicçaô alguma. Pelo que mando ao Duque Regedor da
Cafa da Supplicaçaó ; ao Governador da Relação , e Cafa do Porto ; ao
Vice-Rey do Brafil ; aos Capitaens Generaes ; aos Governadores de to-
das as Conquiftas ; aos Defembargadores das ditas Relaçoens , Officiaes,
e pefioas deites meus Reinos , e Senhorios

, que a cumpraó , e guardem,
e façaó inteiramente cumprir , e guardar , como nella fe declara. E outro-

Í!«l



(8)
U-K5

íim mando ao Doutor Francifco Luiz da Cunha , e Ataíde do meu Con-
íelho, e Chanceller mor deites meus Reinos , e Senhorios

, que a faça
publicar na Chancellaria mor do Reino., na forma coftumada , e enviar
logo os traslados delia aonde he cofíume

, para que a todos feja notória.
E fe regiftará nos livros da Mefado Defembargo do Paço , e nos da Gafa
daSupplicaçaÓ, Relação do Porto , e Bahia, nosdo Confelhodeminha
fazenda -., e do Ultramar , e nas mais partes, onde íimilhantes Leys fe
coílumaõ regiftar ; e eifa própria fe lançará na Torre do Tombo. Dada-em
Lisboa

, a três de Dezembro de mil fetecentos ecincoenta.

RE Y.
• í"~/

u o Diogo de Mendonça Corte-ReaL <

LvardemfórmaãeLey , por qneV. Mageftade hapor bem annul-
lar, cajjar , e

\
abolir a Capitação?, que pagão ao j

r

eu Reai Erário
os moradores das Minas geraes \e excitar , reftabelecer , e reintegrar
para a cobrança do Direito Senhoreai dos Quintos o outromethodo

, que
os ditos moradores propuzerao ao Conde das Galveas em vinte e quatro
de Março de milfetecentos e trinta e quatro

\

$ e quefoipor e lies pratica-
do desde aquelle tempo , até o em que a mefma Capitação teve ofeu prin-
cipio, jj \ ; •d, | . ,, 3

v Para V. Mageftade ver.

Francifco Luiz da Cunha e Ataide.

i I u -

Foi publicado efte Alvará com força de Ley na Crrancellaria mor
da Corte, e Reino. Lisboa

, 3 de Dezembrode 1750. -

Dom SebaftiaÕ Maldonado, fetí-scij

• t! '

:

' ._:: íi$
| J

Regiílado na Chancellaria morda Corte, e Reino no livro das
Leys a foi. 154. Lisboa, 3 de Dezembro de 1750.: ; r r ,

Rodrigo Xavier Alvares de Moura.

António jfozé Galvão o fez. ,

Ty.;i.J ''
,
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